
๑/๖ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมนิผลส่ิงแวดล้อม 



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี) 
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ข่าวด้านบวก  ๑  ข่าว 
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว 

สัญลักษณ ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                   

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม                

Climate Change                     

ขยะ -  น  าเสีย  ๑  รายการ 

มรดกโลก 

EIA                                       

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว 

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ  

กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน 

กองทุนสิ่งแวดล้อม 

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   ๑  รายการ  

ชลบุรี : มันมาจากทะเล โซเชียลแห่แชร์บางแสนวันนี  ขยะเกลื่อน 
(ข้อมูล : เนชั่นออนไลน์) 

นครราชสีมา : ฝายเก็บน  าชุมพวงแห้งขอด ชาวบ้านขาดแคลนน  าใช้ 
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์) 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ 

พังงา : เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ชี  เต่ามะเฟืองวางไข่อีก เพราะโควิด - 19  
ท าธรรมชาติอุดมสมบูรณ ์  (ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์) 



๓/๖ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

มันมาจากทะเล โซเชียลแห่แชร์บางแสนวันนี  ขยะเกลื่อน 

           เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์เกี่ยวกับบรรยากาศ 
บางแสนประมาณว่า “เรื่องไม่ธรรมดา ที่ธรรมดา แต่..จริงๆ ไม่อยากให้เป็นเรื่องธรรมดา หรือปกติเลย 
มันเกิดจากมนุษย์ล้วนๆ ขยะมาจากการพัดพาตามแม่น้ า ลงทะเล และซัดเข้าฝั่ง พร้อมระบุว่า  
ถ่ายจริงที่บางแสน จากภาพคือ ขยะมันเยอะมาก จะบอกว่าในภาพเป็นจริงแหละ แต่มันคือเรื่องปกติ 
จริงๆ มาตลอดทั้งวัน น้อยบ้าง เยอะบ้าง แต่ละวันมามาก มาน้อยไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่มาจากแม่น้ า เรือ 
ชายฝั่ง ชุมชนแม่น้ าล าคลอง ชุมชนชายฝั่ง อะไรพวกนี้ เวลาหน้าฝน น้ าจะพาพวกขยะมาตั้งแต่แม่น้ า 
ไหลรวมมาเรื่อยๆ เหมือนรวบรวมสมาชิกตามคลอง ตามริมฝั่งชายแม่น้ า มาปากแม่น้ า ลงทะเล 
ประจวบเหมาะ ลมฝนมา พาลมพัดเข้าสู่แผ่นดิน จากที่ล่องลอยในทะเลก็ไหลมาตามคลื่นที่ตี 
เข้าชายหาด หาดไหนใกล้มันก็ไปกองรวม ซึ่งส่วนใหญ่บางแสนหน้าฝนจะเป็นแบบนี้ วงจรขยะก็จะ
ประมาณน้ี แต่เทศบาลจะคอยมาเก็บ ทั้งนี้ มันลอยมาทั้งวัน อาจจะเก็บไม่หมดจด แต่ก็โกยไปหลายตัน 
ผิดกับลมหนาวมันพัดออกน้ าบางแสนจะใสกิ๊ก แต่ฝนจะไปแถวประจวบ ลมพัดเข้าฝั่งแถว ภาคใต้  
ขยะจะไปกองที่ประจวบแทน ทางฝั่งใต้อ่าวไทยก็จะเจอแบบนี้แทน เหมือนสลับกัน ผลัดกัน จริงๆ  
หาดใดๆ ในโลกไม่ควรมีขยะ ซึ่งขยะมาจากมนุษย์ และส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากตัวหาด แต่มาไกล  
จากแม่น้ า จากที่ค้างในทะเล” 
 
        ทั้งนี้ ทางคุณณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข จ. ชลบุรี ได้โพสต์ 
เฟซบุ๊กชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า “ภาพที่เห็นเป็นภาพจริงที่เกิดขึ้นเป็นปกติของหาดบางแสนในช่วง 
ฤดูมรสุม โดยเฉพาะช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. ของทุกๆ ปี ที่กระแสน้ าจะพัดพาเอาขยะจ านวนมหาศาล 
มาจากปากแม่น้ าบริเวณอ่าวไทย และจากการเดินเรือ จากเกาะต่างๆ ซึ่งผมเองเห็นขยะแบบนี่ตั้งแต่  
ผมเด็กๆ และปัจจุบัน ไม่ได้ลดลงเลย แต่ละวันช่วงนี้จะมีขยะมากเป็นพิเศษ เพราะคลื่นลมแรงมาก 
ขยะถูกพัดมาจ านวนมหาศาล โดยเฉพาะช่วงน้ าขึ้น และพอน้ าลงก็จะเห็นสภาพขยะบนชายหาด  
ตามภาพ และขยะจากการท่องเที่ยวอีกประมาณหนึ่ง  
 

(มีต่อ) 



๔/๖ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

มันมาจากทะเล โซเชียลแห่แชร์บางแสนวันนี  ขยะเกลื่อน (ต่อ) 

           อย่างไรก็ดคีุณณรงคช์ัย กล่าวเพิ่มเติม ว่า “เจ้าหน้าที่เก็บขยะตั้งแต่ตี ๔ ไปเรื่อยๆ ถึง ๑๐.๐๐ น. 
ในช่วงแรก และเก็บต่อหากมีขยะถูกพัดมา รอบ ๒ หรือมากกว่านั้น บางทีเก็บไม่ทันบ้าง หรือเก็บไม่หมด 
เพราะน้ าทะเลขึ้น ก็จะเห็นสภาพขยะค้างในทะเล อยากให้เห็นใจ เจ้าหน้าที่มากๆ ว่าเค้าเหนื่อยมากๆ
ไหนจะขยะจากนักท่องเที่ยวบางประเภทที่รู้ๆ กันอยู่อีก คือ ไม่ทิ้งขยะให้ถูกที่ ถามว่าจะแก้ปัญหายังไง 
หลายๆ ท่านเคยแนะน ามามากมาย โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งทางปฏิบัติค่อนข้างปฏิบัติยาก 
แต่ก็คงหาทางปฏิบัติต่อไป เพราะรอจิตส านึกของคนบางประเภทคงรอไปอีกนานแสนนาน” พร้อมกล่าว
ตอนท้ายว่า “ที่เขียนมาไม่ได้ต้องการหาเหตุผลมาแก้ตัว เพราะไม่มีอะไรจะแก้ตัว แต่อยากจะให้ทุกท่าน
ทราบเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับบางแสนที่น่าสงสารจริงๆ ไม่ว่าจะมีนายกฯ เก่งกว่าผมอีก ๑๐ เท่า ๑๐๐ เท่า 
ผมก็ไม่คิดว่า หาดบางแสนจะไม่มีปัญหาขยะ ตราบใดที่จิตส านึกของคนทิ้งยังไม่เกิดขึ้น วันนี้มี เรื่อง 
น่าเศร้า ที่มีเต่าตัวโตตายมาเกยตื้นตายที่บางแสน ผมคิดว่าสาเหตุการตายน่าจะมาจากการกิน 
พวกถุงพลาสติกเช่นเคย น่าเศร้าใจครับ อย่าลืมว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เก็บขยะแล้ว ชายหาดก็จะสะอาด
พอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้เช่นเคยเรามาช่วยกันรักษาความสะอาดกันครับ” 
 
 
 

 
 

ที่มา : เนชั่นออนไลน ์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378783448) 



๕/๖ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

 ฝายเก็บน  าชุมพวงแห้งขอด ชาวบ้านขาดแคลนน  าใช้ 

        เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณน้ าภายในฝายน้อย บ้านโคกหินช้าง ต. สาหร่าย 
อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา น้ าแห้งขอดจนหมด ไม่สามารถสูบน้ าขึ้นมาใช้ผลิตน้ าประปาหมู่บ้านได ้
โดยนายนาท ดวงดี อายุ ๔๐ ปี ชาวบ้านโคกหินช้าง บอกว่า ฝายเก็บน้ าแห่งนี้ เป็นฝายเก็บน้ ากลางหมู่บ้าน 
มีพื้นที่ประมาณ ๕๐ ไร่ ใช้ส าหรับผลิตน้ าประปาอุปโภค - บริโภคหล่อเลี้ยงคนในหมู่บ้าน จ านวนกว่า ๓๐๐ 
หลังคาเรือน แต่ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้ว และภาวะฝนทิ้งช่วงในปีนี้ ท าให้ล่าสุด
ปริมาณน้ าในฝายแห้งขอดจนหมด ชาวบ้านต้องสูบน้ าจากล ามาศ เข้ามาเก็บไว้ในสระน้ าส ารอง เพื่อใช้ผลิต
น้ าประปาจ่ายให้ชาวบ้านได้ใช้สอย บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งฝายเก็บน้ าแห่งนี้ไม่เคยแห้งขอด
มานานกว่า ๓๐ ปี แต่ภัยแล้งยาวนานติดต่อกันแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว กลับพบว่า ในพื้นที่ยังไม่มีฝนตก 
จึงไม่มีน้ ามาเติมลงในฝาย ชาวบ้านใน ต. สาหร่าย ต่างหวั่นวิตก ว่าจะไม่มีน้ าใช้อุปโภค - บริโภคตลอด 
สิ้นปีนี ้

 
 
 
 

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ 
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_715011)  



๖/๖ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ชี  เต่ามะเฟืองวางไข่อีก เพราะโควิด - 19 ท าธรรมชาตอิุดมสมบรูณ ์

        เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาล าปีหาดท้ายเหมือง ได้พบ
ร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล บริเวณเขาหน้ายักษ์ ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมตรวจสอบพิจารณาแล้ว
คาดว่ารอยดังกล่าวเป็นร่องรอยของเต่ามะเฟือง เจ้าหน้าที่ได้ท าการวัดความกว้างของพายคู่หน้าได้ ๑๗๐ 
เซนติเมตร ความกว้างอก ๖๐ เซนติเมตร วัดระยะห่างจากหลุมไข่ถึงทะเลได้ ๑๘ เมตร ต่อมาได้ท าการส ารวจ
และขุดหาจนเจอไข่เต่า วัดความลึกของหลุมไข่ได้ ๘๐ เซนติเมตร นายหฤษฎ์ชัย ฤทธิช่วย หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติเขาล าปีหาดท้ายเหมือง พร้อมด้วยนายยงยุทธ จิตส ารวย นายอ าเภอท้ายเหมือง นายปรารพ แปลงงาน 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๒ จังหวัดภูเก็ต ดร.ก้องเกียรติ์ กิตติวัฒนาวงศ์ หัวหน้ากลุ่ม
สัตว์ทะเลหายากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน เข้าร่วมให้ค าแนะน า และเก็บ
ข้อมูลพื้นที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ถมทรายกลับเช่นเดิม และท าคอกกั้นเพื่อป้องกันภัยคุกคามตามธรรมชาติ 
เช่น สัตว์เลื้อยคลาน รวมถึงปักไม้ท าแนวกันคลื่นและดักทราย เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตก 
เฉียงใต้ ทั้งนี้ การวางไข่ของแม่เต่ามะเฟืองตัวนี้ นับว่าเป็นครั้งแรกที่พบนอกฤดูวางไข่ของเต่ามะเฟือง (พ.ย. -
ก.พ.) ส าหรับแผนการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ การฟักไข่ตามธรรมชาติซึ่งใช้เวลาประมาณ ๕๕ - ๖๐ 
วัน หัวหน้าอุทยานฯ ได้จัดก าลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังบริเวณหลุม และลาดตระเวนในพื้นที่ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
จนกว่าลูกเต่าจะออกจากไข่ลงสู่ทะเล เจ้าหน้าที่ลงความเห็นกันว่า เหตุที่แม่เต่ามะเฟืองวางไข่นอกฤดูกาล 
ในครั้งนี้  เกิดจากความสมบูรณ์ของท้องทะเลและชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติฯ โดยก่อนหน้า น้ี 
ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ประกาศปิดให้บริการท่องเที่ยว จากการแพร่ระบาดของ 
โควิด - 19 ท าให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ารบกวน อีกทั้งท้องทะเลฟื้นฟูสภาพมากขึ้น พบแมงกะพรุนที่เป็นอาหาร 
ของเต่ามะเฟืองจ านวนมาก เมื่อสถานที่สงบ อาหารสมบูรณ์ และแม่เต่ามะเฟืองมีความพร้อมในการวางไข่ 
จึงท าให้แม่เต่ามะเฟืองได้ผสมพันธุ์และขึ้นวางไข่นอกฤดูกาลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้ง
เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดของไข่เต่ามะเฟืองที่วางไข่นอกฤดูกาล ซึ่งสามารถ
พบได้ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเท่าที่เคยจดสถิติไว ้

 
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน ์

(https://www.thairath.co.th/news/local/south/1882347) 


